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Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Τα σχέδια να γίνουν με τη χρήση διαβήτη.

Στις απαντήσεις να φαίνονται όλα τα βοηθητικά τόξα και βοηθητικές γραμμές που έχετε σχεδιάσει.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα βαθμολογούνται.

Η κάθε σωστή απάντηση για τις ερωτήσεις 1 - 2  βαθμολογείται µε                                        10 µονάδες.

Η κάθε σωστή απάντηση για τις ερωτήσεις 3 - 4  βαθμολογείται µε                                        12 µονάδες.

Η κάθε σωστή απάντηση για τις ερωτήσεις 5 - 6  βαθμολογείται µε                                        18 µονάδες.

Γραφή γραμμάτων, αριθμών, καθαρότητα σχεδίου και πάχη γραμμών βαθμολογούνται µε   20 μονάδες.

Α Κ Δ

ΓΒ

Ε
Ζ

α. Να χαράξετε κάθετη πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ στο σημειο Ζ.

β. Να αντιγράψετε στις κενές γραμμές, που βρίσκονται στο κάτω μέρος της

    άσκησης, την πιο κάτω πρόταση με  κεφαλαία γράμματα:

    ''ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΤΜΗΜΑ''

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΟΤΑΝ ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ

ΧΑΡΑΞH ΚΑΘΕΤΗΣ ΠΑΝΩ ΣE ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟΥ ΧΑΡΑΞΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΥ ΤΟΞΟΥ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

α. Να τριχοτομήσετε την ορθή γωνία ΑΒΓ, που είναι σχεδιασμένη.

β. Να αντιγράψετε στις κενές γραμμές, που βρίσκονται στο κάτω μέρος της

    άσκησης, την πιο κάτω πρόταση με  κεφαλαία γράμματα:

    ''ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ''

α. Να σχεδιάσετε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ, με πλευρα ΑΒ

β. Να αντιγράψετε στις κενές γραμμές, που βρίσκονται στο κάτω μέρος της

    άσκησης, την πιο κάτω πρόταση με  κεφαλαία γράμματα:

    ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ''

Α

α. Να κατασκευάσετε τετράγωνο ΑΒΓΔ. Δίδεται η διαγώνιος του ΑΓ, η οποία είναι

    σχεδιασμένη.

β. Να αντιγράψετε στις κενές γραμμές, που βρίσκονται στο κάτω μέρος της

    άσκησης, την πιο κάτω πρόταση με  κεφαλαία γράμματα:

  ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΟΤΑΝ ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ''

α. Να σχεδιάσετε κανονικό εξάγωνο ΑΒΓΔΕΖ εγγεγραμμένο σε κύκλο. Δίδεται η

    ακτίνα του κύκλου R=40mm και τo κέντρο του κύκλου Κ, που είναι σχεδιασμένο.

β. Να αντιγράψετε στις κενές γραμμές, που βρίσκονται στο κάτω μέρος της

    άσκησης, την πιο κάτω πρόταση με  κεφαλαία γράμματα:

    ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟΥ''

α. Να σχεδιάσετε τόξο κύκλου με ακτίνα  R = 40mm, ώστε να εφάπτεται εξωτερικά

    σε δυο (2) κύκλους. Ο κύκλος με κέντρο Κ

1

 έχει ακτίνα  R

1

 = 15mm και ο κύκλος με

    κέντρο Κ

2

 έχει ακτίνα  R

2

 = 20mm. Τα κέντρα Κ

1

 και Κ

2

 των κύκλων είναι σχεδιασμένα.

β. Να αντιγράψετε στις κενές γραμμές, που βρίσκονται στο κάτω μέρος της

    άσκησης, την πιο κάτω πρόταση με  κεφαλαία γράμματα:

  ''ΧΑΡΑΞΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΥ ΤΟΞΟΥ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ''


	Sheets and Views
	Model


